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word 

در کذام ًَار اتشار قزار دارًذ؟ (..اًتخاب ًَع قلن، سایش، سثکْای ًگارش،)فزهاًْای هزتَط تِ قالة تٌذی هتي -1

 Auto text( د                  drawing( ج                        Formatting( ب               Standard(الف

استفادُ هی ضَد؟ .. ……………… تزای تایح Superscript اًتخاب Effect در قسوت Fontدر خٌجزُ -2

یک خط در ٍسط ( د                اًذیس خائیي( ج                             اًذیس تاال ( ب                  سایِ دار (الف

 چیست؟ Column breakکلیذ هعادل -3

 ctrl + enter( ب                                 Ctrl + shift + enter(الف

 alt + shift + enter( د                                               shift + enter(ج

 چِ رٍضی را خیطٌْاد هی کٌیذ؟ Wordتزای تثذیل یک جذٍل تِ هتي در -4

 Table- > convert- > Table to text( ب                             Table- > Table to text(الف

 Table- > convert Table to text( د                                Table- > text to table(ج

تزای افشٍدى سایش قلن تِ اًذاسُ یک ٍاحذ اس کذام گشیٌِ استفادُ هی ضَد؟ -5

+[ CTRL ( د                              +]CTRL( ج              CTRL+O ( ب                  +[ALT(الف

استفادُ هی .. …ٍ تزای چاج غفحات سٍج اس گشیٌِ .. … اس گشیٌِ  Print Whatتزای چاج کزدى غفحات فزد اس لیست - 6

 (اس راست تِ چح)کٌین

 EVEN-ODD( ب                                            ODD-EVEN(الف

 SELECTION(د                           CURRENT PAGE(ج

تزای ضوارُ گذاری غفحات اس چِ دستَری استفادُ هی ضَد؟ -7

 Insert اس هٌَی Page sortدستَر  ( ب                         Insert اس هٌَی Sort numbersدستَر (الف

 Insert اس هٌَی Page Numbersدستَر  ( د                              Insert اس هٌَی Page setupدستَر (ج

تایذ تز رٍی چِ دکوِ ای کلیک کٌین ؟   symbolتزای تعزیف کلیذ هیاًثز تزای سوثل اًتخاب ضذُ در کادر هحاٍرُ ای - 8

 shortcut key  ( د                close ( ج               insert ( ب             auto correct (الف
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، هَجة ایجاد یک خط قائن در حذ فاغل ستًَْای یک جذٍل هی گزدد؟ Word ّای قاتل استفادُ در Tabکذاهیک اس -9

 Left ( د                          Bar (ج                                 Center( ب               Decimal(الف

تزای تقسین یک خاًِ تِ چٌذ خاًِ اس کذام فزهاى استفادُ هی ضَد؟ -10

 Hide Gridlines( د                Convert( ج                      Split table( ب            Split cells(الف

EXCEL 

تة Format Cells تزای ایٌکِ در سلَل اًتخاب ضذُ یک کاراکتز تکزار ضَد اس کذام گشیٌِ در خٌجزُ - 11

Alignment استفادُ هیطَد؟

 Center( د                    General(ج                              Justify( ب                        Fill(الف

. هی تاضذ..…………خسًَذ فایل در اکسل -12

 Xls(د                                 Xlx(ج                                 Xlc (ب                       Doc (الف

تزای ایٌکِ ًوَدار در غفحِ جذیذ قزار گیزد کذام هَرد تایذ اًتخاب ضَد ؟ - 13

 As Object In ( ب                                                New File(الف

 As New Sheet (د                                  As New Work Book (ج

 تا کذاهیک اس هَارد سیز هطخع هی ضَد؟ ;عٌاٍیي سطزّا ٍستًَْا -14

ستًَْا تز حسة حزٍف الفثای التیي ٍ سطزّا تز حسة ارقام (الف

سطزّا تز حسة حزٍف الفثا ٍ ستًَْا تز حسة ارقام (ب

سطزّا ٍستًَْا تز حسة ارقام (ج

سطزّا ٍستًَْا تز حسة حزٍف الفثا (د

در ٌّگام درج سلَلْا تزای ایٌکِ سلَل اًتخاب ضذُ تِ خائیي حزکت کٌذ ٍ سلَل جذیذ جای آًزا تگیزد کذام هَرد را تایذ اًتخاب -15

ًوَد؟ 

 Shift Cells down( ب                                                  Shift Cells right(الف

 Entire Column( د                                                              Entire row(ج
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 چِ عولی را اًجام هی دّذ؟ Shrink to fit اًتخاب Alignment ٍاس تة format Cellsدر خٌجزُ -16

. تاعث هی ضَد کِ چٌاًچِ طَل هتي اس طَل سلَل تیطتز تاضذ تقیِ هتي در خط تعذ قزار گیزد (الف

. تاعث هی ضَد کِ هتي ًَضتِ ضذُ در سلَل طَری تغییز اًذاسُ یاتذ تا در طَل سلَل قزار گیزد (ب

. تاعث تزکیة هحتَای سلَل ّای اًتخاب ضذُ در یک سلَل هی گزدد(ج

. تاعث کطیذُ ضذى هتي هی گزدد تا عزؼ سلَل را خز ًوایذ (د

 تایذ اقذام ًوَد؟ Format cellsتزای تعییي کادر سلَلْا اس کذام تة اس خٌجزُ -17

 Border( د                      Alignment( ج                   Pattern( ب                      Font(الف

کذام یک گشیٌِ ّای سیز، آدرس دّی هطلق است؟ -18

 A1$( د                                  A$1$( ج                        A1$( ب                         A1(الف

در رسن ًوَدار تزای ایٌکِ هقادیز تاالی هیلِ ّای ستًَی دیذُ ضَد تایذ اس کذام تة ایي کا ر را اًجام داد ؟ -19

 Data Table( د                 Data labels( ج                    Legnd( ب                      Title(الف

ACCESS 

 کاراکتز است؟ 255کذام ًَع دادُ دارای حذاکثز -20

 Hyperlink( د                         Number( ج                        text( ب                  Memo(الف

:  در فیلذ تخَاّین ًذاضتِ تاضین تایذ Nullاگز اجاسُ داضتي ارسش -21

.  تٌظین هی کٌین No را رٍی Requiredخاغیت ( ب       . تٌظین هی کٌین yes را رٍی Requiredخاغیت (الف

تٌظین هی کٌین No را رٍی Formatخاغیت  ( د             . تٌظین هی کٌینNo را رٍی Formatخاغیت (ج

.. ………ّزچِ تعذاد رکَردّای جذٍل تیطتز تاضذ تزای ایٌکِ اکسس تتَاًذ دادُ ّا را سزیعتز ، هزتة ٍجستجَ کٌذ احتیاج تِ -22

. داریذ

 Index( د                      Filter( ج                     query(ب        Primary key(الف

فیلذ سال تَلذ اس چِ ًَعی تایذ تاضذ؟ -23

 Number ( د            Date/Time ( ج                   Memo ( ب                    Text (الف
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 اًتخاب کذام هَرد تاعث هی ضَد کِ رکَردّای خیذا ضذُ تِ غَرت ًشٍلی هزتة تاضٌذ؟ queryدر ٌّگام طزاحی یک -24

 sort by Name( د             descending( ج             Not sorted( ب            Ascending(الف

در قسوت خَاظ فیلذ ، کذام گشیٌِ سیزتزای قزار دادى ًاهی تَغیفی تِ غیز اس ًام فیلذ تکار هی رٍد؟ -25

 Caption ( د            Input Mask ( ج      Default Value ( ب            Field Size (الف

تزای تعییي کلیذ اٍلیِ در ٌّگام طزاحی تاًک اطالعاتی خس اس اًتخاب فیلذ هَردًظز تز رٍی کذام دکوِ اس ًَار اتشار تایذ کلیک -26

ًوَد؟ 

 Database Window( د          Primary Key( ج               Build( ب              Indexes(الف

 کلیک هی کٌین؟ Databaseتزای ایجاد گشارش کذام هَرد را در خٌجزُ -27

 Table( د                  Queries( ج                 Reports( ب                   forms(الف

در اکسس ّز ستَى اس جذٍل چِ ًاهیذُ هی ضَد؟ -28

 Records( د                      Rows( ج                    Fields( ب                     Cells(الف

Power Point 

چیست؟   Power pointکارتزد تزًاهِ -29

طزاحی تػاٍیز گزافیکی  ( ب                   طزاحی تزًاهِ ّای ًوایطی ٍ ارائِ هطلة(الف

طزاحی اًیویطي (د                                           طزاحی ٍ هًَتاص فیلن(ج

جْت خز کزدى یک ضکل اس چِ گشیٌِ ای استفادُ هی ضَد؟ -30

 More color( د                 Fill effects( ج         Line color( ب       Fill color(الف

. را اًتخاب هی کٌین . ……… گشیٌِ Slide showتزای تعییي سهاى تزای ًوایص اسالیذ اس هٌَی -31

ّیچکذام ( د      Slide transition( ج            Slide setup( ب                       Slide show(الف

 تِ ًوایص اسالیذّا کذام کلیذ را تایذ فطار داد؟  تزای خاتوِ دادى-32

 ESC( د                      SPACE BAR( ج                      END( ب                 ENTER(الف

کلیذ هیاى تز ایجاد یک اسالیذ جذیذ چیست؟ -33
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 Ctrl+T( د                        Ctrl+O( ج                 Ctrl + N( ب                 Ctrl+M(الف

 را تِ حزکت در آٍرد ؟ Boxتا چِ رٍضی هی تَاى یک -34

   Slide show / Custom animation / Add Effects(الف

 Slide Show / Slide transition(ب

                                         Slide show / Preset Animation(ج

 Animation preview( د

. کذام یک اس رٍضْای ایجاد فایل ًوایطی تطَر اتَهاتیک ّوِ کارّا را هزحلِ تِ هزحلِ را خیطٌْاد هی کٌذ -35

             Blank Presentation( ب                Template(الف

 Automatic( د              Autocontent wizard(ج

 ٍجَد ًذارد ؟ Slide Transitionکذام اهکاى در -36

هخفی کزدى اسالیذ (د                   تٌظین غذا تزای اسالیذ ( ج    تٌظین سزعت ًوایص( ب           گذاریEffect(الف

 اس کذام گشیٌِ هی تَاى استفادُ ًوَد؟ Slideتزای تغییز رًگ هتي داخل - 37

 Font Co( د               Fill color( ج                   Slide color scheme ( ب                 Font(الف

تزای کطیذى خط غاف در ٌّگام دراگ کزدى کذام کلیذ را تایذ ًگِ داضت؟ -38

 INSERT( د                     SHIFT( ج                            ALT( ب             CTRL(الف
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